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» َه�ْسَه�سة ، َه�ْسَه�سة «

ياِح . َجِر َمَع الرِّ تَتَمايُل اأَْوَراُق ال�سَّ

ْنَت  �إلى �أَْيَن �أَ
ذ�ِهٌب ؟

ْلَعَب �أَنا ذ�هٌب ِلأَ
ي�شَة « َمَع �لـَح�َشر�ِت  » �لُغمِّ

.





ِمّمْ ، ِمّمْ ، ِمّمْ !

ْن تَـِجَدني « . » اأُراِهُن َعلَى اأَنََّك لَْن تَ�ْستَطيَع اأَ



 �أَْيَن �أَْنَت يا ِزيَز
�لـَح�شاِد ؟

ْن  » �أَ�ْشَتطيُع �أَ
�أَ�ْشَمَع ِغناَءَك ! «

ُعُب  َفَي�شْ َجِر،  ِلـحاِء �ل�شَّ َلْوَن  �لـَح�شاِد  �أَْجِنحِة زيِز  �أَْلو�ُن  ُتطاِبُق  ّي الَكبيُر:  ِزيُز الـَح�صاِد الُبنِّ

رِة �لَّتي  َجرِة �لـُمَعمِّ يِّ ِلل�شَّ ِة �لَكبيرِة .. َوِهَي َتْنَدِمُج َمَع �للَّْوِن �لُبنِّ يَّ �ْكِت�شاُف َمكاِن َهِذِه �لـَح�َشر�ِت �لُبنِّ

ُل �إلى َحو�َلي َخْم�ِس �َشَنو�ٍت ، َقْبَل �أَْن  َفَقدْت َن�شاَرَتها .. َوَتْنمو �لَيـَرقاُت َوَتعي�ُس في �لتُّـْربِة ِلَفْترٍة َت�شِ

ِر َهِذِه ِمْن �أُ�ْشبوٍع �إَلى �أُ�ْشبوَعْيِن . ِبَح َح�َشرًة باِلغًة . َوَت�ْشَتْغِرُق َمْرَحلُة �لتََّحوُّ ُت�شْ



ُرَويًْدا ، ُرَويًْدا..

خوِر َوَعلَى الأَْر�ِض بَيَْن ال�سُّ

اُط يَـْختَِبُئ الـَجراُد َوالنَّطَّ

الَجراُد �َصبيُه الُعْلجوم

ِعْنَدما  �ْكِت�شاُفُه  ْعِب  �ل�شَّ َوِمَن   .. �لغاِمِق  ماديِّ  �لرَّ ِبَلْوِنِه  �لَح�َشرِة  َهِذًه  ِج�ْشُم  ُز  َيَتَميَّ

ي ِجْلَد َظْهِرهِا  ْخرٍة �أَْو ُتْربٍة د�ِكنٍة . َوهَي ُت�ْشِبُه �لُعْلجوِم َكثيًر� ، َوُتَغطِّ َي�ْشَتِقرُّ َعَلى �شَ

�ْنِتفاخاٌت ُتْعَرُف ِبالّثـاآليِل ، َوْمَنها ��ْشُتقَّ ��ْشُمُها .



�س �س .. 
ْك ل َتَتـَحرَّ

النَّطاط

ْعِب اْكِت�شاِفها  هاِر .. َوِمَن ال�شَّ ى ِخالَل النَّ ماِل َوالـَح�شَ اِط َلْوَن الرِّ طَّ ُتحاِكي َح�َشرُة النَّ

ْملّيِة �لتي  �إِْن َبقَيْت �شاِكنًة ِبال ِحر�ٍك .. َوِهَي َتعي�ُس في ُمْعَظِم �لأَْحياِن في �لـَمناِطِق �لرَّ

ِة . عاِم َلْياًل ِبو��ِشطِة ُفكوِكها �لحادَّ طاَد َفري�َشَتها ِمَن �لطَّ َتَتو�َفُر فيها �لمياُه ِلَكْي َت�شْ



َزْقَزقة ، َزْقَزقة ..

�َسْق�َسقة ، �َسْق�َسقة ..

اِئُع،  ويِل ، َوالـَجراُد ال�شَّ اأْ�ِس الطَّ يَعي�ُس الـَجراُد ذو الرَّ

الـَمراعي  في  النَّبي  َفَر�ِس  َوَح�َشرةُ  الأَ�ْشجاِر  اُر  َوَحفَّ

اِة ِبالُع�ْشِب الَكثيِف . الـُمَغطَّ

»اإِنَّ لَْوَن ِجلِْدنا يُماِثُل لَْوَن الُع�ْشِب« 
» ُتَرى ، �أْيَن ُهما �لآَن ؟ «

»�إِنَّني �أََت�شاَءُل: �أَْيَن ُيْمِكُن 
�أَْن َيكونا �لآَن ؟ «

َجراٌد
َيعي�ُس �لـَجر�ُد في �لأَماِكِن كثيفة �لـَمْزُروعات، ِمْثَل : �لَقْمِح، 
ُة َتْغيير َلْوِن ِج�ْشِمِه َعَلى �لْخِتباِء،  وفاِن .. َوُت�شاِعُدُه َعمليَّ َو�ل�شُّ
ِل ُقروِن �ل�ْشِت�ْشعاِر  َفَيْبدو َكالـَمْزروعاِت �لَّتي ُتـحيُط ِبِه . َوِبَف�شْ
عور ِبالَخَطِر ، َوَكَذِلَك ِبُقدوِم ُمْفِتِر�شيِه.  ويلِة ، ُيْمِكُنُه �ل�شُّ �لطَّ

َجراٌد ذو َراأْ�ٍص َطويٍل
�ِس  �أْ �لرَّ ذي  �لـَجر�ِد  ِج�ْشِم  َلْوِن  َتْغييِر  ِل  َوِبَف�شْ
َهِذِه  ُب  َتَتـَجنَّ  ، �لُع�ْشِب  َلْوِن  ِلـُمحاكاِة  ويِل  �لطَّ
َوهــَي   . َمكاَنهــــا  �أَْعد�وؤهـــا  َيْكَت�ِشَف  �أَْن  �لـَح�َشرُة 
َير�َن ِلـَم�شافاٍت َبعيدٍة ، ِلَذِلَك َفهَي  ل َت�ْشَتطيُع �لطَّ

َتـْخَتبُئ َور�َء �لأَْع�شاِب ِعْنَدما َت�ْشُعُر بالـَخَطِر .



َح�َشرُة َفَر�ُس النَّبي
بي َلْوَن ِج�ْشِمِها َوْفًقا ِلَلْوِن  ُر َح�َشرُة  َفَر�ُس �لنَّ ُتَغيِّ
َذَكِر  ِج�ْشِم  َحْجَم  �إِنَّ   . فيِه  َيعي�ُس  �لَّذي  �لُع�ْشِب 
َوَذِلَك   ، �لأُْنثى  ِج�ْشِم  ِمْن  َغُر  �أَ�شْ بي  �لنَّ َفَر�ِس 
َوِب�َشْكٍل  �أَْطَول  ِلـَم�شافاٍت  َير�ِن  �لطَّ َعَلى  ُي�شاِعُدُه 
َكَر َبْعَد �لتَّز�وِج . �أَ�ْشَرع . َتْلَتِهُم �لأُْنَثى �أَْحياًنا �لذَّ

ْكِل َجِر الـِمْنَجليُّ ال�شَّ اُر ال�شَّ َحفَّ
َجِر  �ل�شَّ َورَق  اِر  �لـَحفَّ َهذ�  َوِج�ْشُم  �َشْكُل  ُي�ْشِبُه 
�لْخِتباِء  َعَلى  َذِلَك  ..َوُي�َشاِعُدُه  َكبيٍر  َحدٍّ  �إلى 

َجِر . ِبالْلِت�شاِق ِبالـُجْزِء �لأَ�ْشَفِل ِمْن َوَرِق �ل�شَّ
َوِج�ْشٍم  ��ْشِت�ْشعاٍر  ِبُقروِن  اُر  �لـَحفَّ َهَذ�  ُز  َيَتَميَّ

َطويٍل ، َوَر�شيٍق .



َعْقَرُب الماِء الُكوريُّ
َيعوُم َعْقَرُب �لماِء َوَيْلَتِقُط ِغذ�َءُه في �لِبَرِك. 
و�ِئَل ِمْن ِج�ْشِم �لأَ�ْشماِك  َوَتْمَت�سُّ �لَعقاِرُب �ل�شَّ
َتـْخَتِبُئ  َفاإِنَّها  َوِلَذِلَك   ، �لـَحَركِة  َبطيئُة  َوِهي 
ِة  ِة َوَبْيَن �لأَْع�شاِب �لمائيَّ ينيَّ َتـْحَت �لتُّـْربِة �لطِّ

ْيِد ِغذ�ِئها . هاِر ، َوَتـْخُرُج َلْياًل ِل�شَ �أَْثناَء �لنَّ

َيَرقُة الَيْع�صوِب
َتعي�ُس َهِذِه �لَيَرقُة في �لِبَرِك َو�لـُم�ْشَتْنَقعاِت، 
َوهَي   . �لماِء  ُع�ْشِب  َلْوَن  ُي�شاِهي  َوَلْوُنها 
�إِلَّ  ُك  َتَتَحرَّ َول  هـــاِر  �لنَّ َطـــو�َل  ِبها  َتَظلُّ 
ِة  �لأَماميَّ ْرُجِلها  ِباأَ �لأَ�ْشماَك  طاُد  َوَت�شْ َلْياًل. 

ِة. �لحادَّ



 َتاْب ، َتاْب . .

 ِتيْك ، ِتيْك . .

َتـْخَتِبُئ َعقاِرُب �لماِء َوَيَرقُة �لَيْع�شوِب في قاِع �لِبَرِك َو�لـُم�ْشَتْنَقعاِت .

» ُي�شاهي َلْوُن ج�شمي َلْوَن ُع�ْشِب �لماِء « .

» ُترى َهْل َيـْخَتِبئاِن 
في ُع�ْشِب �لماِء ؟ « .

» َهْل َيـْخَتِبئاِن في قاِع 
يِن؟ « . �لطِّ



َدواِئُر ، َدواِئُر ..

ُكَرات ، ُكَرات..

هبيُّ الأُْرجوانيُّ في َرَوِث الـَحَيواناِت. َوِث َوالَبقُّ الذَّ تَـْختَِبُئ َخناِف�ُس الرَّ

»لََقِد اْختََباأْنا في َرَوِث الـَحَيواناِت، َوِمْن ثَمَّ لَْن تَ�ْشتَطيَع اأَْن تَْعثَُر َعلَيْنا«.

بقٌّ َذَهبيٌّ اأُْرُجوانيٌّ
َلْوِنِه  ِب�َشَبِب  ُه  ْعد�وؤ �أَ َيْكَت�ِشَفُه  �أَْن  ْهِل  �ل�شَّ ِمَن 
َفهَو  �لأَْحو�ِل،  ُكلِّ  وفي   ، ِئ  �لـُم�شِ ِمِع  �لالَّ
ِمَن  ِلَذِلَك   ، �لـَحيو�ناِت  َرَوِث  َتـْحَت  َيـْخَتِبُئ 
َعَلى  ا  �أَْي�شً ى  َيَتَغذَّ َوهَو  �ْكِت�شاُفُه.  ْعِب  �ل�شَّ
َمـْخَبِئِه  ِمْن  َلْياًل  َوَيـْخُرُج  �لـَحَيو�ناِت.  َرَوِث 

. َوِللتَّز�وِج  ِغَذ�ِئِه  َعْن  ِلْلَبـْحِث 

َوِث ) ُجْعران ( ُخْنِف�شاُء الرَّ
هاِر في ُمـَخلَّفاِت  َوِث ِخالَل �لنَّ َتـْخَتِبُئ ُخْنِف�شاُء �لرَّ
َوِث  �لـَخْيِل �أَِو �لَبَقِر . َوَتُقوُم �لـَح�َشرُة ِبَتْجميِع �لرَّ
َرَوِث  َعَلى  ى  َوَتَتَغذَّ  ، ٍة  ُكَرويَّ �أَْج�شاٍم  �َشْكِل  َعَلى 
َوِبَذِلَك   ، ِبَد�ِخِلِه  �لَبْي�َس  ُع  َوَت�شَ �لـَحَيو�ناِت 

َيَتو�َفُر �لِغذ�ُء َو�لمكاُن ِلَيَرقاِتها .



 َيـِجُب �أَْن َنْفَح�َس َهذ� 
ا ... َوَث �أَْي�شً �لرَّ

 ُبووْف ! �إِنَّ َر�ِئـَحَتُه 
َكريهٌة ، َدْعنا َنْبَتِعْد !  .



ｶｶｶｶｶｶｶ 

 َهْل ُيْمِكُن �أَْن 
َتـِجَدها ُمـْخَتِبئًة في 

�لأَْر�ِس ؟ 

اثُة الـَح�َشرُة الـَحرَّ
هاِر َحتَّى ل َير�ها �أَْعد�وؤَها.  �ثُة في باِطن �لأَْر�ِس ، ِخالَل �لنَّ َتـْخَتِبُئ �لـَح�َشرُة �لـَحرَّ
َتـْحُفُر  ِعْنَدما   ، ُمـْمتازٍة  َحْفٍر  كاآلِة   ، َمـْجَرفٍة  �إلى  ُة  �لأَماميَّ �لأَْرُجُل  فيها  ُر  َوَتَتـَحوَّ
َكَما  �آٍن و�حٍد ،  ر�و�ِت في  َو�لـَخ�شْ ـْمِل  �لنَّ ى َعَلى  َتَتَغذَّ َوِهَي  �لتُّـْربِة .  �ٍت د�ِخَل  َمـَمرَّ

احًة ماِهرًة . ي ِج�ْشَمها َزَغٌب َرفيٌع ، ِيـْحِميها ِمَن �لَبَلِل ، َوَيـْجَعُلها �َشبَّ ُيَغطِّ



الـَمْجَرفُة ، الـَمْجَرفُة ، الـَمْجَرفُة..

ِت�ساْك ، ِت�ساْك ، ِت�ساْك..

الَّذي  َوِث  الرَّ في  اثُة  الـَحرَّ تَـْختَِبُئ 

ْربُة . تَتَ�َشبَُّع ِبِه التُـّ

» اإِنَّ لَْونَنا يُ�شاهي لَْوَن التُّْربِة « .

َهْل َتـْخَتِبُئ �لـَح�َشر�ُت 
َتـْحَت �لأَْر�ِس ؟





 �ْبَق َمكاَنَك..
َدْعنا َنْبَتِعْد َقلياًل  .

 �إلى �أَْيَن َنْذَهُب ؟
�إِنَّ َقَدماي ُتوؤِْلـماني ! 



ｶｶｶｶｶ 

 ُ�ْحُفْر ، ُ�ْحُفْر . .

 ِت�ِشيك ، ِت�ِشيْك . .

اَر �إِنَّ زيَز �لـَح�شاِد َو�لـَحفَّ

َجرِة . َيـْخَتِبئاِن في �ل�شَّ

َجَرِة « . » �إِنَّ َلْوَننا ُيماِثُل َلْوِن �ل�شَّ
ُتَرى ، �أَْيَن ُهما ؟



ُتَرى ، َهْل ُهما 
ُهنا ؟

َقُة �شِ ُة اللَّ الـَح�َشرُة الَوَرقيَّ

ُعُب �لُعثوُر َعَلْيها.  َجِر ، َفَي�شْ َتْبُدو َكاأَْغ�شاِن �ل�شَّ
َوَتَتظاَهُر ِبالـَمْوِت ِعْنَدما َت�ْشُعُر ِبالـَخَطِر . َوِمَن 
�لَغريِب �أَنَّ َهِذِه �لـَح�َشَرَة َتقوُم ِبَبْتِر �أَْرُجِلها، ُثمَّ 
ى �ُشْرعٍة ِعْنَدما ُيهاِجُمها  َتلوُذ ِبالَفر�ِر ِباأَْق�شَ
ِعْنَدما  �أُْخَرى  ًة  َمرَّ �أَْرُجُلها  َتْنمو  ُمْفَتِر�شوها. 

ـَحوُِّر . ُر ِجْلَدها في َمْرحلِة �لتَّ ُتَغيِّ

فاْبري�ُصيو�ص )َنْوٌع ِمْن ِزيِز الـَح�صاِد (

�لَكثيِف  َغِب  �لزَّ ذ�ُت  �لـَح�َشَرُة  َهِذِه  ُق  َتْلَت�شِ
ُجذوِع  َلْوَن  ُتـحاكي  َوِهَي   ، رِة  �لـُمَعمِّ ِبالأَ�ْشجاِر 
ُعُب �ْكِت�شاُفها . َي�ْشَتِهُر َذَكُر ِزيِز  َجِر ، َفَي�شْ �ل�شَّ
جي   « �لـُم�ْشَتْر�ِشِل  �أَِو  �لـُمْمَتدِّ  ِبِغناِئِه  �لـَح�شاِد 

جي « ، في حيِن �أَنَّ �لأُْنَثى ل َت�ْشَتطيُع �لِغناَء .



 تَاْب ، تَاْب ، تَاْب . .

 �ُسوْك ، �ُسوْك ، �ُسوْك  .

اإِنَّها ُخنِْف�شاءُ �َشَجِر الَبلُّوِط َطويلُة الُقروِن، التي تَعي�ُس 

في اأَْعماِق الغابِة ..

داِخَل  ُحْفرٍة  في  النَّبي  َفَر�ِس  َح�َشرةُ  تَعي�ُس  َوَكَذِلَك 

َجرِة .  ال�شَّ

ْن يَْعثَُر َعلَيْنا ُهنا « . » لَْن يَ�ْشتَطيَع اأََحٌد اأَ

الُقروِن َطويلُة  الَبلُّوِط  �َشَجِر  ُخْنِف�شاُء 

َتـْخَتِبُئ َنهاًرا َبْيَن اأَْوراِق �َشَجِر الَبلُّوِط ، َوِنهاياِت 
َجِر ِلْلَبـْحِث  ُفروِعها. َوَتْهِبُط َلْياًل ِمْن �أَْعَلى �ل�شَّ
َوَمـخاِلُب  َكبيرٌة  ُفكوٌك  َوَلـها   . �لِغَذ�ِء  َعِن 

ٌة. حادَّ

ُة ينيَّ َح�َشرُة َفَر�ِس النَّبي ال�شِّ

َجرَة َوَتْهِبُط َعَلى �لأَْر�ِس  َتْتُرُك هذه �لح�شرة �ل�شَّ
َوَلْوُنها  ِبالـَخَطِر.  �َشَعَرْت  �إِذ�   ، �لـَمْوَت  عًة  نِّ ُمَت�شَ
َمَعها  ُعُب  َي�شْ ِلَدَرَجٍة  َلْوِنِه  في  َجَر  �ل�شَّ ُي�ْشِبُه 
�ْكِت�شاُف َمَكاِنها ِمَن �لكاِئناِت �لَبطيئِة �لـَحَركِة 
�لأَ�ْشجاِر  ُفروِع  َخْلَف  َتـْخَتِبُئ  َفِهَي  ِلَذِلَك  ؛   � ِجدًّ

هاِر. َطو�َل �لنَّ



�س �س �س..
�أَْعَتِقُد �أَنَّني �أَ�ْشَمُع �َشْيًئا

ُك َبْيَن �لُفروِع َيَتـَحرَّ

 �أَنا خاِئٌف ! 



 َرْجَرجة ، َرْجَرجة ..

 َدواِئُر ، َدواِئُر . .

يَْختَِبُئ الَبقُّ َكريُه

خوِر.. اِئحُة َعلَى ال�سُّ الرَّ

ْخرِة « . » اإِنَّني اأَبْدو تَـماًما َكال�شَّ



ـَماأ  . ِة �لظَّ  �أَنا في �ِشدَّ
 َح�َشًنا ، َهْل َلنا �أَْن َنعوَد

�لآَن �إلى �لَبْيِت ؟ 

اِئـحِة َبقٌّ َكريُه الرَّ
َواأَْعلى  الُقبوِر  َو�َشواِهِد   ، الَبلُّوِط  اأَ�ْشجاِر  ُفروِع  َعَلى  اأَْعداِئِه  ِمْن  َيـْخَتِبُئ 
ُعُب �لُعثوُر  مادّي �لغاِمِق ، َي�شْ يِّ �أَِو �لرَّ ِل َلْوِن ِج�ْشِمِه �لُبنِّ خوِر . َوِبَف�شْ �ل�شُّ

َعَلْيِه. 



اْختَِبْئ ، اْختَِبْئ .. اأَ�ْشتَطيُع اأَْن اأََرى ُقروَن ا�شِت�ْشعاِرَك !

اْختَِبْئ ، اْختَِبْئ .. اأَ�ْشتَطيُع اأَْن اأََرى اأَْجِنَحتََك !

اْختَِبْئ ، اْختَِبْئ .. اأَ�ْشتَطيُع اأَْن اأََرى َقَدَميَْك !



ـها ِبالأَْعَلى ُهناَك !   �إِنَّ

 �س �س �س !  .



هيه ! 
َلَقْد َعَثرنا َعَلْيِك !

ياه ! 
بيِع �لِعْمالقُة ! ُة �لرَّ �إِنَّها َبقَّ

نٌة ُخْنِف�شاُء ُمَقرَّ
�أَْو  �لأَ�ْشجاِر  ُجذوِع  َبْيَن  باِح  �ل�شَّ في  َتـْخَتِبُئ 
ُغروِب  ِعْنَد  �إِلَّ  ُك  َتَتَحرَّ َول  �لأَْر�ِس،  ُتْربِة  في 
ها ، ِلَذِلَك  ْعد�وؤُ ْم�ِس . وَي�ْشهل �أَْن َيكَت�ِشَفها �أَ �ل�شَّ
َتَتقاَتُل   . �للَّْيِل  ُقدوِم  ِعْنَد  �إِلَّ  ُك  َتَتَحرَّ ل  َفِهَي 
ُع َحْوَل َوْجبِة  نُة ِعْنَدما َتَتـَجمَّ �لـَخناِف�ُس �لـُمَقرَّ

ِغذاٍء َد�ِشمٍة ِمْن �َشَجِر الَبلُّوِط  .

بيِع الِعْملقُة ُة الرَّ َبقَّ
ِلالأَْور�ِق  ِة  �لـَخْلفيَّ �لـِجهِة  في  َتـْخَتِبُئ 
نِة، َول َتـْجروؤ َعَلى �لـَحَركِة . َوِبـما  �لـُمَتَعطِّ
�أَْن  ْهِل  �ل�شَّ َفـِمَن  �لـَحْجِم،   َكبيرُة  �أَنَّها 
عان:  َيْكَت�ِشَفها �أَْعد�وؤُها، ولها َقْرنان ُمَتَفرِّ
َغُر  �لَفْرُع �لأَْكَبُر َعَلى َر�أْ�ِشها، َو�لَفْرُع �لأَ�شْ

ْطِح �لـَخْلفيِّ ِلْلَبْطِن. َعَلى �ل�شَّ



نُة،  الُمَقرَّ َوالـُخنِْف�شاءُ   ، الِعْمالقُة  بيِع  الرَّ ُة  بَقَّ تَـْختَِبُئ 

َوالـُخنِْف�شاءُ الُمَدرَّعُة ، َوُخنِْف�شاءُ الُعلْجوِم َطويلُة الُقروِن 

نِة . َجِر الـُمتََعطِّ َغِب ، تَـْحَت اأَْوراِق ال�شَّ اِة ِبالزَّ الـُمَغطَّ

كوَن ! �َشْوَف يَْعثُروَن َعلَيْنا ! « . ْمَت َوال�شُّ » الَْزموا ال�شَّ

الـُخْنِف�شاُء الـُمَدرَّعُة
خوِر ، َوفي  هاِر َتـْحَت �ل�شَّ َتـْخَتِبُئ ِخالَل �لنَّ
َح�ْشَب  ِج�ْشِمها  َلْوُن  ُر  َوَيَتَغيَّ  . �لتُّْربِة  َجْوِف 
ِمْن  ُتْطِلُق  َوهي   . ِبها  �لـُمحيطِة  �لبيئِة 
ًة ، ذ�َت ر�ِئحٍة  ًة �شامَّ رِة ِج�ْشِمها ُعُبوَّ ُموؤَخِّ
َتلوُذ  ُثمَّ  ُمْفَتِر�شوها،  هاَجَمها  �إِْن  َكريهٍة 

ِبالَفر�ِر . 

الُقروِن  َطويلُة  الُعْلجوم  ُخْنِف�صاُء 
غِب )ُخْنِف�شاُء الـَخ�َشِب( الـُمغطاِة ِبالزَّ

�لـَحَطِب  �أَْكو�ِم  د�ِخَل  �لـُخْنِف�شاُء  َهِذِه  َتـْخَتِبُئ 
ِبَعَدِم �لـَحَركِة،  َوَتْلَتِزُم  ْدِفئِة .  ِللتَّ ُت�ْشَتْعَمُل  �لَّتي 
َجِر،  �ل�شَّ �أَْور�ِق  َعَلى  َيْنمو  �لَّذي  َفَتْبدو كالِفْطِر 
َوِبَذِلَك تكوُن في َماأَْمٍن ِمْن ُمْفَتِر�شيها . َوِج�ْشُمها 

د�كن �للون ، َوِبِه َثاآِليُل.



ي�شِة .. » َواْو ! َواأَِخيًرا ِانْتََهْت لُْعبُة الُغمِّ

اللُّْعبَة في  َهِذِه  الِعْمالقُة  بيِع  الرَّ ُة  بَقَّ ُر  �َشتَُكرِّ

ِة القاِدمِة ! . المرَّ

�َساْك ، �َساْك ، �َساْك ..

َدواِئُر ، َدواِئُر ، َدواِئُر ..

ِكرانْ�ض ، ِكرانْ�ض ..

ُرَويًْدا ، ُرَويًْدا ..

جــي جــي ..

ًة اأُْخَرى ! « . » َدْعنا نَْذَهْب َونَـْختَِبْئ َمرَّ





دليل �إر�شادي

جيل - وون كيم
)اأ�ستاذ عل�م الحياة بجامعة �سي�ؤول( التم�يه واالختباء عند الحي�انات

فاع عن نف�شه �شد ُمْفتر�شيه .. وهناك حيو�نات ، مثل: �لَعقارب و�لثَّعابين ، �لتي  لكل حيو�ن �أُ�شلوُبه �لخا�ّس في �لدِّ
مل �لناري �لتي لديها ل�ِشعات حاّدة ، وثمة حَيو�نات  تتخذ من �ُشمومها و�شيلًة للدفاع عن نف�شها ، وكذلك �لنحل �أو �لنَّ
ها  �أخرى لديها َمخاِلب حاّدة ، ت�شتخدمها في قتاِلها �شدَّ �أعد�ئها .. �أما �لحيو�نات �لتي ل ت�شتطيع �أن تقاتَل عدوَّ
ليل �أو ِخد�ع ُعيون �لمفتر�س و�لختباء بعيًد� عنها . �إن هذه �لحيو�نات تلجاأ  �لطبيعي ، فاإن لديها و�شائل عديدة لَت�شْ
�إلى ��شتخد�م �لتَّْمويه ، من خالل ُمـحاكاة �أو ُمـماثلة �لبيئات �لمحيطة بها ؛ مما يجعل �أْمَر �كت�شافها �أو �لعثور عليها 

ْعًبا للغاية . �شَ

فالثعابين   .. �كت�شافها  ر  فيتعذَّ  ، بها  �لمحيطة  �لبيئات  �ألو�ن  مع  ليختلَط  ؛  �أج�شامها  لوَن  �لحيو�نات  بع�ُس  ر  ُتَغيِّ
ملية تختبئ د�خَل �لرمال، بما يجعل �كت�شافها من ِقَبِل �لنُّ�شور �لتي تحوم َحْوَل �لرمال �أمًر� �شعًبا للغاية .. بينما  �لرَّ
يكادا( ، والتي يماثل لوُن اأْج�شاِمها لون �شجرة البلُّوط، اإلى االختباِء بين اأوراِق  تلجاأُ ح�شرات زيِز الـَح�شاد )ال�شِّ

يور �أن تر�ها �أو ت�شَل �إليها باأيِّ حاٍل من �لأحو�ل . هذه �ل�شجرة، فال ت�شتطيع �لطُّ
ارة،  ِبُع �لأُ�شلوَب نف�شه ، فح�شر�ت �ل�شيكاد� �لتي ت�شبه �لُعْلجوم ، و�لخناف�س �لحفَّ وهناك حيو�ناٌت �أخرى عديدٌة ، َتتَّ
�لتي لها �ألو�ن تماثل لون �لتُّربة �لتي تتو�جُد بها ، ت�شتطيع �أن تحيا في �أماٍن فوق هذه �لأر�س �أو �لتربة �لـُمحيطة 
ار  �أ�س �لطويلة ، وحفَّ بها، دون خوٍف من �حتماِل �أن يعثر عليها �أحد ُمْفتر�شيها ، ولأنَّ ُكالًّ ِمْن ح�شرة �لـَجر�د ذ�ت �لرَّ
منهما تحيا َبْيَن �لـَح�شائ�ِس �لخ�شر�ء . بع�س �لخناف�س  �ل�شجر �لـِمْنَجلّي �ل�شكل يتميَّز�ِن باللَّون �لأخ�شر ، فاإنَّ كالًّ
وائح الكريهة لها ثاآِليُل على ِجْلدها )ت�شبه جْلَد العلجوم( ويتماثل لوُنها مع الـَح�شى الـُمحيط بها ؛ لذا فاإنها  ذات الرَّ

َتعي�ُش بين الح�شى .. اإن كلَّ هذه الحيوانات تتماثُل اأْلواُنها )األواُن اأج�شامها( مع األوان البيئات الـُمحيطة بها.
�إن بع�َس �لـَح�شر�ت �لتي تعي�ُس في �لغابة ، ت�شبه في �ألو�نها - �إلى درجٍة كبيرة - لون �لأع�شاب �أو �لح�شائ�س �أو 
�شقة مت�شابهًة للغاية مع ُفروع و�أْغ�شان  �لأور�ق ، �أو �لأ�شجار �لمحيطة بها . كذلك ، َتْبدو �لح�شر�ت �لورقية �لالَّ
بيعيين -  ك ، فاإن ذلك يتمُّ بمنتهى �لُبْطِء و�لحر�س؛ َلِئال ينتَبَه �أحُد �أعد�ئها �لطَّ �ل�شجرة .. بل �إنها عندما تتحرَّ
مثل ح�شر�ت فر�س �لنبي �أو بع�س �لطيور - �إلى وجوِدها فيقوم باْفِتر��شها . �إن �لختباَء باأخذ �شكل �أو لون ج�شٍم �أو 

ى » �لـُمحاكاة « . �شيٍء �آخر ُي�َشمَّ



نَة  �لمقرَّ فالخنف�شاء  ؛  �قة  َبرَّ �ألو�ًنا  لها  باأن  �لحيو�نات  بع�س  تتميز 
لمة للغاية ، حيث ت�شتخدمها في حمايتها  )ذاَت الُقرون( لها َل�ْشعة ُموؤْ
نة  �لملوَّ ر�ئط  �ل�شَّ �إن   . ها  ت�شتفزُّ �أو  تعتر�شها  �لتي  �لحيو�نات  من 
قبِل  من  ِب�ُشهولٍة  عليها  �لتعرُف  �أو  تذكُرها  يمكن  ْود�ء  و�ل�شَّ فر�ء  �ل�شَّ
دغة في �لما�شي ؛ �إذ �إنها تبدو �شهيًة وُمغريًة ب�شبب  تلك �لح�شر�ت �لالَّ
معة �لبّر�قة .. ولكن هناك ح�شر�ت يمكنها �أن َتـْجعل َنْف�َشها  �ألو�ِنها �لالَّ
َبْعَد  ْع�شوقة  �لدَّ ُمـَخلَّفات  تاأكل  �لتي  يور  فالطُّ ؛  للغاية  �شيئ  طْعٍم  ذ�ت 
ة  عام مرَّ �ه �أنها لن َتْقَرَب ذلك �لطَّ �لتهاِمها ، قد تعلَّمت َدْر�ًشا قا�شًيا ُموؤدَّ
 .. �لمخلفات  لهذه  �لكريهة  �ئحة  �لرَّ تلك  ب�شبب  َطو�َل حياتها  �أخرى، 
ٍة للـَحَيو�نات  �إن هذه �لألو�ن �لبر�قة قد �أ�شبحت بمثابِة ِر�شالٍة َتـْحذيريَّ

�لأخرى �لـُمْفتر�شة .
 ، اأوراق �شجرة البلُّوط  بيع الِعْمالقة ظلَّت فوق ورقٍة من  ة الرَّ َبقَّ اأن  لو 
�أن تبحث  ِب�ُشهولة ، ومن ثمَّ كان عليها  ُروؤيتها  ِلـُمْفتر�شيها  فاإنه يمكن 
عن بيئٍة منا�شبٍة ؛ يمكنها �لختباَء بها ، حيث يتماثل لوُنه مع �لأَْلو�ن 
�لمحيطة به في �لبيئة �لتي َحْوله . �إن َكْوَنَك لِفًتا للنَّظر يعني �أنه من 
�لمخاطرُة  يمكن  ل  لأنه  ولكن   . ديًقا  �شَ تجد  �أن  لَك  بالن�شبِة  �لأَ�ْشهل 
بكونك مرئيًّا من ِقَبِل �لمفتر�شات �أو �لأْعد�ء ، فاإن هذه �لحيو�نات �لتي 
ـْمويه و�لختباء لديها ُطُرٌق َوو�شاِئُل ُمْرِهقٌة للغاية ، ولكنها  َتْلـجاأُ �إلى �لتَّ

دقائها . ٌة بها ؛ َتْكفل لها َجْذًبا َوَتو�ُفًقا مع �أ�شْ �أ�شاليب خا�شَّ
بَتْغيير لون جلوِدها،  ، تقوم  �لُعْلجوم و�لـِحْرباء  وهناك حيو�نات، مثل 
ِر . وعلى  َنكُّ ح�شَب لون �لبيئة �لمحيطة بهما ، وهما �أ�شاتذٌة في َفنِّ �لتَّ
�أنهما  ؛ ذلك  �لتغذية  َي�ْشتوجُب منهما مزيًد� من  ، فاإن ذلك  ِة حاٍل  �أيَّ

يحتاجان �إلى طاقٍة �أكثر لإجر�ء عمليات تغيير �ألو�ِن جلودها هذه .

ُر لونها ، كما يحدث ذلك في �لُف�شول �لأَْربعة �لتي تتغير  بيعة ُتَغيِّ �إن �لطَّ
ًة  تاء مرَّ بيع فال�شْيف ثم �لـَخريف ، عائدًة �إلى �ل�شِّ تاء �إلى �لرَّ من �ل�شِّ
وقٍت  من  ري�ِشها  َلْوَن  ُر  ُتَغيِّ �لتي  �لطيور  بع�ُس  َفهناك  كذلك   .. �أخرى 
َتـْخَتِبَئ  ْهِل بالن�شبة للـَحَيو�نات؛ لكي  �إلى �آخر ، وهذ� لي�س بالعمِل �ل�شَّ

عِة . َوَتـْحمَي �أَْنُف�َشها من ُمْفَتِر�شاتها �لـُمَروِّ



الم�ؤلفة /الر�سام
مين جو كوي ، حا�شلة على جائزة من مهرجان ن�شر الآداب الكوري ، وتعمل في ر�شوم كتب الأطفال منذ 
، وتمار�س عملها  النباتات والح�شرات  »نام�شان« ترعى  الخا�س في  الآن في مر�شمها  .. وتقيم  بعيدة  فترة 
، و»�شامجامجوريان« و»هيونغ بو ونولبو« ..  ال�شوق«  »ال�شير في ميدان  كر�شامة .. وقد قامت بر�شم كتاب 

اإلخ.

المحرر : 
كيم جل وون ، تخرج من جامعة »هانكوك كيوون« ، متخ�ش�ًشا في علوم الحيوان ، ونال �شهادة الدكتوراه 

عن مو�شوع »�شلوك الحيوانات« من جامعة نان�شي بفرن�شا .

وهو يعمل اأي�ًشا بجامعة »وي�شكون�شن« كباحث ، وحالًيا يقوم بتدري�س »علوم الحياة« في جامعة »�شيوؤول« 
القومية ، كاأ�شتاذ متخ�ش�س .

و»هجرة   ، ؟«  ماأواها  الحيوانات  تبني  و»كيف   ، الحيوانات«  �شغار  »ح�شانة   : منها   ، موؤلفات  عدة  له 
الحيوانات« .

ي�سة( الحي�انات – تم�يه الحي�انات )الغمِّ
تلجاأ بع�س الح�شرات اإلى التمويه ، من خالل محاكاة البيئة التي تحيط بها . ابحث عن الح�شرات المختبئة 

في الدغل ، وعلى اأوراق ال�شجر ، وبين الح�شى وال�شخور ، وتحت الأر�س ..



كل الحق�ق محف�ظة للنا�سر 
يعي�س اأكثر من مليون نوع من الحيوانات على كوكب الأر�س وحده . والحقيقة القائلة باأن تلك الحيوانات ل 
زالت على ظهر الأر�س حتى الآن ، هي اإنجاز رائع في حد ذاتها .. لأنها ا�شتطاعت اأن تتخطى مراحل �شعبة 

عبر ال�شنين .. دعنا نلق نظرة على عالم الأحياء التي ا�شتطاعت اأن تتكيف مع البيئات المحيطة بها .

الحرف الكبير يعني حي�انات
فيما يلي قوائم بها كل العناوين الخا�شة بعالم الحيوانات .. والعمود الكودي الملون يحدد العناوين الرئي�شية 

وما يتفرع تحتها .. وكل العناوين المدرجة تحت كل ت�شنيف ح�شب ال�شال�شل الخا�شة بهذا الت�شنيف .








